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Kraj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

102411 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, radní kraje 

Schváleno: radou kraje Datum: 2.5.2017 Č.usnesení: 0846/16/2017/Ri^ 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Spolek rodičů a přátel střediska Březejc 

Smluvní částka: 1) 40000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 15.6.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/J. Čermáková 3.5.2017 &v áJ 
Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 

Právní kontrola: OddPKŽÚ/K. Prokešová 

Předkládá: OŠMS/J.Čermáková 3.5.2017 'líA 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
21 0$. 201/ 'V , 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr 2 3, 05. M17 1/ Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová 13, 1)5. 21)17 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 48897353), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
IUIFČR; (ověření provedl: cermakova.jana, datum ověření: 03.05.2017 15:15:54): 

Volnočasové outdoorové aktivity na Březejci, 
dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé (ID 
PR01966.0009) 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 40000, Datum Od:, Datum do: , Perioda:, ODPA: 3419, ORJ: 3000, ORG: POL: 5222 UZ: 00323 

1) Použije se, pokud se jedná o pisemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj yysoasici 
Ž i ž k  5 7 ,  5 8 ?  3 3  J i h l a v a  

41 
KUJIP00Y5V7Z 

f íCSUf  
SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

(PR01966.0009) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jana Fialová, radní kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

Spolek rodičů a přátel střediska Březejc 
se sídlem: Sviny č.p. 13, 594 01 Sviny 
IČO: 48897353 
zastoupen: Petrem Brončkem, předsedou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 105072086/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Volnočasové outdoorové aktivity na Březejci", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

í 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet Kraje 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 80 000 Kč 
Výše dotace v Kč 40 000 Kč 
Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Maximální výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace s dalšími dotačními tituly Kraje včetně grantových programů Fondu 
Vysočiny na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

1 ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude v souladu s ČI. 8 písm. f) 
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této smlouvy doručena nebo nebude obsahovat náležitosti dané smlouvou, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. 1. příslušného 
kalendářního roku. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které jsou touto smlouvou označeny jako náklady 
uznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) V rámci celkových uznatelných nákladů lze hradit pouze tyto neinvestiční náklady 
prokazatelně související s aktivitami: 
a) doprava související s pravidelnou celoroční činností, 
b) cestovní náhrady, 
c) pronájem (sportovišť, kluboven atd.), 
d) provozní náklady, např. služby elektronických komunikací (telefon, internet), 

poštovní služby, doprava, bankovní poplatky apod.; energie pouze v případě 
včasného a termínově jednoznačného vyúčtování za dané období dodavatelem, 

e) nákup materiálu, 
f) startovně, 
g) propagační materiály, 
h) stravování, ubytování, 
i) odměny (ceny) pro účastníky, 
j) služby, 
k) drobný (dlouhodobý) hmotný majetek, 
I) ostatní osobní náklady (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 
. nebo dohody o pracovní činnosti). 

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c)! vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
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se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID PR01966.0009", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12; 2017. Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 31. ledna 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/po-uzaverce, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- podrobný rozpis celkových uznatelných nákladů, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem 31. ledna 2018 k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 
10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

i 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
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být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje, 
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce, 
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 

(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
g) prezentace Kraje moderátorem akce, 
h) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj 

i) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce, 

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Udržitelnost je vyžadována po celý kalendářní rok 2017. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 
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1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Čermáková, tel: 564 602 939, email: 
cermakova.i@kr-vvsocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.p@kr-
vvsocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně^ tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
1 podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 5. 2017 
usnesením č. 0846/16/2017/RK. 
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aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé-

KRAJ VYSOČINĚ 
Počet lístú 

%(/J/ jltfSé¥-/&? 
Pcitt přuoh 

PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 

T K o m í . m  
Volnočasové outdoorové aktivity na Březejci 

Spolek rodičů a přátel střediska Březejc 

Sviny 13,594 01 Velké Meziříčí 

48897353 

Ing.Petr Bronček 
Předseda 

731 422 356, petr@broncek.cz 
Marie Doležalová 

777 791 587, marie.dolezalova@kocianka.cz 
ČSOB Velké Meziříčí 

105072086/0300 

80 000 Kč 

40 000 Kč (50 %) 
i,Specifikace aktivit:-v 

I s  V f  \  ~ i  
Spolek rodičů a přátel střediska Březejc byl založen 
jako sdružení rodičů, jimž není lhostejné, jakou 
kvalitu života budou mít jejich děti, v mnoha 
případech právě na Březejci již ve věku dospělých. 
Snaží se podporovat činnost Centra Kociánka -
pracoviště Březejc. 
Cílem projektu je zajištění pravidelné činnosti 
sportovního kroužku pro osoby s mentáním a 
tělesným postižením, jehož cílem je zprostředkovat 
outdoorové aktivity uživatelům služeb Centra 
Kociánka - pracoviště Březejc. Pohybové aktivity 
jsou voleny podle ročního období a přání uživatelů. 
V zimě je realizováno především lyžování - sjezd, 
běžky, monoski - vozíčkáři, které probíhá na Fajtově 
kopci u Velkého Meziříčí. V létě je činnost kroužku 
zaměřena na turistiku, cyklistiku a bruslení. 
Vzhledem k tomu, že jde o venkovní aktivitu, není její 
provozování přesně omezeno prostorem. Většina 
z nich je realizována v okolí pracoviště. Centrum 
kociánka - pracoviště Březejc ležt přímo na 
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cyklostezce, která je sjízdná na horských kolech, ale 
i natricýklečh-trc^Rolkách pro dospělé. Tricykly 
jsou vhodné pro osoby s poruchou rovnováhy, popř. 
též pro osoby se středním stupněm mentálního 
postižení. Mnozí z uživatelů zvládají jízdu na běžných 
kolech. Kromě zdravotních benefitů jsou outdoorové 
aktivity významným integračním prvkem, pomáhají 
začlenit osoby s mentálním a tělesným postižením 
mezi běžné rekreační sportovce. 
tx/týden 2- 3h (délka trvání závisí na zvolené 
aktivitě) 

děti a mládež • % dospělí^ 100 % 

Dospělí ve věku 26 - 35 let s mentálním, tělesným 
postižením a poruchou autistického spektra. 

Mgr. Zuzana Dvořáčková, Dis. - fyzioterapeut 
Mgr. v oboru Aplikovaná tělesná výchova, 

Dis. - v oboru fyzioterapeut 
Bc. Monika DoskočiJová - sociální pracovník, 

Bc. v oboru sociální pedagogika 

CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY AKTIVIT 

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč): 

popis jednotlivých nákladů (100 % ): Částka: 
Nákup 3 trícyklů a 2 horských kol + 5 x cyklistická helma 80 000 Kč 

Celkem: 80 000K6 

Čestné prohlášení 
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé. 



8.3.2017, Březejc 

Spolek rodičů a přátel 
střediska Březejc 

Sviny 13 
594 °1 Velké Meziřfčí 

razítko žadatele datum, místo 

Ing. Petr Bronček 

jméno a příjmení statutárního zástupce. podpis statutárního zástupce 


